
Sき,11skape七

きA争う工A　萱重工工ヨN巳R

Ⅴ班IⅩ SA工哩王でS玉亜記聞EもSE

S七yrelsen f6r S着,llskape七　Gamla Hellener∴aVger h誼med ber誹もelse

6ver sin verksa皿het under ar 1991, SOm∴為r de七　70:e tre七　sedan

Sa,皿皿anSlutningens ti工lblivelse

工s七yrelse-arbe七e七ha.r lO皿ed|emm亀r vari七engagerade under !Lret

Och har haft f61jande u七seende.

Ordf6rande :　　　　　Arne Jutn登r

Kassaf6rval七are :　Stig Holmin

Klubbm為stare :　　Claes Draggart

Ovriga ledam6七er: Kjell Gustafsson q

Bengt-OIov班ansson

B° Ju七ner

Bri七七is　ぬ1血

痕e oIva工l (med uppdrag a七七se till '鳴輝-

brors'I grav pa sandsborgskylko-

g葺けden)

Sune Sv証d　○○h

Iars庇erlind so皿sekretera.re.

Sju pro七oko11f6rda sammantr為den ha,r∴man u七1尊St Och s七yrelsemed-

1emma,rr略har del七agi七i Hellas’verksa血e七, genOm a七七beSit七a en

del poster i Overstyrelsen och i sektionss七yrelser.

Brittis. ralm har &七njutit f6rせoendet a七t fungera. son sekre七erare

i E erstyrelsen och vice sekreterare i t)OW工ingsek七ionen.

Ame Jutner har haft s誹e i鵜och七illh6rt simsek七ionen som poIo-

OCh masterledare'　Bo Ju七ner som ordftをande i si血Sektio田en och le-

da.mo七i 6s och Garantf6reningen. Kjell Gus七afsson har七illh6rt

fri idro七tssektionen som　七為vlingssekre七erare, Bengt-0. Eansson

狂　sekreterare i Garantfるreningen och Sune Sv富士d so皿1eda皿Ot i

Suppor七erklubben, b工and annat.

Sedan senas七e　まrSm6te七har nio medlemmar avlidi七, de a士

Sten Agardh’　　　　　7う　まr Knu七Gustavsson,　　7うat

Ca重工一環富ik Beェgs七雷6皿, 78

011e Carlsson,　　　68

睡おエゴy耳ager容七で6皿,　　87

Felix Fernstr6m’　　74

G6sta Johannesson,　88

冒○エ　琉vさn,　　　　　72

O|1e Os七ergren,　　84

So皿Vanlig七har∴S七yrelsen latits sig represen七era七s vid jordf為st-　P

ningar och / eller s着,n七blo皿血Or till efter|eva,nde makor.

Vi harう99 medlemmar och av dessa har 22O arsavgif七er inbeta工a,tS

f6富1991.

Nes七Or i s為11skape七釜エHenning IJOggert med 94 ar pa na.cken och

numera den ende, SOm f5ddes under f6rra, Sekle七.

Vi ha.r b工.a. pa uppdreg 6verstyrelsen svara,七f5r uppvaktningen

av f5ru七Om GILmedlermar∴為Ven 6vriga hellener. 1うkvinnliga och

61 ma.nliga jubilarer har vari七f6re細身1 f6r uppm富士ksa.mheten.

I)。 SOm fyllde 70拒under 1991 har i makt av sin (一,h6ga'一)租derhar
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kallユtS　七ill s七三ndiga, 】エedle皿mar. ⊃e ni。 Vぎ1renno皿erade i・ご

雪er七il Almqvis七　　　三ke Lindberg Anna- Lisa Roxne

Ho工ger Ha.nnert Lulle IJyberg　　　　　　耽argot Sulling

工ngema.r Kje11ez.tz Hjal隠r Michae工sson Sven Cgren

'一GE-aren (皿ed Suppor七erbu11etinen) har u七givi七s med fyra l誌-

Ⅴ着工da nu孤皿er OCh n邑r皿ar∴Sig皿ed stor皿Steg den 4O:e a,rgまngen.

Pa de a,k七iva, idrot七sm為nnen sida, kan vi fra址屯11a　一一Sp肴ns七a med

GH", SOm bedrivs i Storkyrkoskolan med tillhさせande ba,dinr登・t七一

ning.

阻n g社Pi 28:e紅et och Palle Bj6rklund清bas f6を''basse七”

med Hans H生nson och痕e olvall som kass6r och bi七rada,nde.

‡謹霊霊S葦磐霊三豊莞)七謡i豊富慧1謂謹
Spangberg som segrare (fきrra紅e七var ha.n dock in七e med). Yngve

Pet七ersson och Roland Runfast f61jde n為rmas七.

ぬs七er-Simmarna har vari七flitigt i elden, ba,de u七omlands och

i Sverige. Stora fra皿gangar∴med guld- Och silver皿edaljer med

svenska och nordiska. rekord har inh6s七ats i m為ngder av Ee11as-

s王皿皿a富e, 1為s G置-a工e.

Aven pa den kulturella sidan har vi haft en del begivenhe七er.

S己lunda inleddes denna del av verksa皿he七en med e七七　beS6k p邑

de七nya Vasa皿uSeet med ciceron och filmvisning. De七var　20

med|e皿mar, SOm h6rsanma七kallelsen och samtliga hade en givan-

欝…畿護欝誤読窪謹書慧三三s三三芸m
sIo七tets historia fram till Krigsskolans 2OO-arSjubileum, SOm

為geェ基調皿i癌.

Kv為llen avslutades皿ed kaffe och gott doppa i七rivsam milj6.

Man tog upp e七七av f6rre ordf6randen fa11e Bj5rklund lancerat,

men nu皿era　-1g16mda"　teatert)eS6ken. A]弧e Ju七ner hade boka七bil-

je七七er p急　Stadstea七ern och vi fick se och h6ra musikalen ''O血ce

in a life　七i孤e''　och f6r dom, SC皿hann med, fick en visning ba-

ko皿kulissera f蒼をe f6rest登11ningen.うO bilje七七er gick a七.

Be七raffande de fonder vi har att f6rval七a’ har vi ur ''Fa,rbrors

mime章一　och Palm6rs fond gynna klubbens idrot七sfolk皿ed stipen-

dier om 18う00 respektive 9 000 kronor’ tillsarmans　27うOO kronor.

Vad v紅　ekonomi f6r 6vrigt be七r肴ffar, ber vi a七t fa h邑nvisa　七i11

Styrelsens ekono皿iska berattelse.

Slutligen ber vi att fa rekormendera medlem皿arna, a七七　del七a i

V名Lrt jubileu皿, SOm firas i He工lasg身rden den lうmaj i紅och

gymm GH geno孤　del七a i lotterier och k6pa pryla,r, SO孤utbjudesl

i samband d為rmed.

Stockholn den 16　februa,ri 1992.
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